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Kilpailun toimihenkilöt

0 autojen kuljettajat.

 

 
 

Järjestelytoimikunnan PJ  Kai Rajakannas  Katsastuspäällikkö  Matti Lahtila
AKK:n Kilpailukonsultti  Petri Differt  Kilpailijoiden yhdyshenkilö Simo Pärnänen
Kilpailunjohtaja   Kari Mononen  Viestipäällikkö   Tiina Silvennoinen
II Kilpailunjohtaja   Pekka Virtanen  Viesti    Raimo Niemi
Reittijohtaja   Kai Rajakannas  Tuloslaskentapäällikkö  Pasi Isokangas
Ratamestari   Pekka Neffling  Ajanotto    MUT-Palvelu
Apulaisratamestari  Tuula Laaksonen Lehdiastöpäällikkö  Timo Rinnekari
Johtokeskuksen päällikkö Pekka Valkonen  Kalustopäällikkö   Marko Vartiainen
Johtokeskuksen sihteeri  Ismo Vidberg  Järjestyksenvalvonta  Paula Virta
Turvallisuusjohtaja  Timo Kallio  Liikenteenohjaus   Kauko Immonen
Turvallisuuspäällikkö  Matti Jukarainen      Jani Helenius 
Turvapäällikkö   Pekka Wirtanen  Onnettomuuksien selvitysryhmä Kari Silanterä
Kilpailusihteeri   Mika Hurula      Anssi Rauhala
Apulaiskilpailusihteeri  Sirpa Saarela

Kilpailunjärjestäjä valitsee turva- ja 0-autot ohjaajineen. Turvallisuusjohtaja ja reittijohtaja jakavat heille tehtävät. 
Näiden autojen ohjaajilta edellytetään vankkaa ralliasiantuntemusta ja kokemusta, sekä AKK:n myöntämää kilpailija- ja/tai 
rallin päätoimitsijalisenssiä. 0-auton miehistön jäsenten tulee olla yli 18-vuotiaita.
Heidän tehtävänään on antaa johtokeskukselle täydelliset tiedot ja oma mielipide EK:n turvallisesta suorittamisesta.

00 Sami Saarinen & Juha Eronen
 Opel Ascona B
Turun Moottoriseuraa edustavalla kuljettajakaksikolla on pitkän linjan 
kokemus kilpa-auton ajamisen lisäksi myös rallin järjestelyistä.
Pari löytyykin usein alueen kilpailuista, niin erikoiskokeen järjestäjän tehtävistä 
kuin oman seuran järjestämästä Oili Jalonen Rallin vastuutehtävistä.
Kuten pari usein sanookin " Rakkaudesta lajiin ja huonoa hommaa ei rallissa 
ole " Kokemusta ei ainakaan Asconan hytistä puutu.

000 Martti Päivinen & Nina Suvanto
 Subaru Imbreza 2,0R
Meillä on siis aivan normaali tehdaskuntoinen Subaru Imbreza 2,0R 4WD, 
nelivetoinen kyllä, mutta tekniikaltaan ja alustaltaan ym ominaisuuksiltaan 
täysin vakio. Vakio moottori antaa tehoa sopivasti, sen verran että on 
turvallista liikkua, koska meillä ei ole kilpailijoiden käyttämiä turvavarusteita. 
Autossamme on varusteena kattovilkut ja sireeni joilla ilmoitamme yleisölle, 
että nyt viimeistään on siirryttävä pois tiealueelta sekä valittava se hyvä ja 
turvallinen katselupaikka, meidän jälkeen tullaan sitten jo kovaa!

VIP Teemu Tahko
 Ford Fiesta Rally 4
VIP kyyditettäviä kuljettaa kokenut rallikonkari. Kokemusta löytyy kuljettajana 
pitkältä aikaa sekä myöskin ralliautojen vuokraustoiminnasta.
Teemu tarjoaa varmasti ikimuistoisen elämyksen rallin erisoikokeilla VIP 
kyytiin päässeille.

0 Markus Hellsträm & Tero Nättiaho
 BMW M3 (E36)
Viimeisenä etuautona reittiä avaa F-cup sarjasta tuttu kuljettaja, Markus 
onkin useamman vuoden napsinut sarjan kärkisijoituksia. Tämä auto tulee 
reitin läpi todellista kilpavauhtia.

Toisen kerran järjestettävä Rengas Turku Ralli ponnistaa nyt aivan eri lähtökohdista kuin viimekeväinen rallimme. Vuosi sitten 
jouduimme järjestämään rallin ilman yleisöä. Silloin puuttui yksi iso elementti. Rallin ystävät eivät päässeet nauttimaan 
paikanpäälle, yhteistyökumppanit ja reitin varrella olevat kyläyhteisöt eivät saaneet sitä mitä ralli parhaimmillaan merkitsee. 
Paljon hyvääkin koimme. Kilpailijat saivat hyvän rallin, jossa pääsi hyvissä olosuhteissa testaamaan kesäkauden arvosarjoja 
varten. Tämä näkyi huippuhienona lähtöluettelona. Saimme mukaan ison joukon SM-kärkikuljettajia. Livestreamilla saimme 
viestiä kilpailustamme isommalle yleisölle. Rengas Turku Ralli nro 1 oli erittäin onnistunut tapahtuma pandemiasta huolimatta.

Rengas Turku Ralli nro 2 pitää sisällään neljä hienoa erikoiskoetta. Ajankohta tarjoaa oivan startin kesäkauteen. Odotammekin 
hyvää pöhinää ja runsasta osallistujakaartia, kuten varmasti kaikki rallinjärjestäjät. Nyt saamme tarjota yleisölle sitä mitä ralli 
parhaimmillaan on. Ralli tuo mukavaa ohjelmaa myös reitin varrelle. Tosin kaikki eivät rallista pidä, tiedämme senkin. Toivomme 
kuitenkin, että mahdollisimman moni nauttisi tapahtumasta. Jos et pääse penkalle seuraamaan kisaa, voit katsoa Livestreamia 
joko suorana tai jälkeenpäin tallenteena. Haluamme näin palvella yhteistyökumppaneitamme ja niitä rallin ystäviä, jotka eivät 
pääse paikalle. 

Julkaisemme reitin jo tässä lehdessä, joten voit suunnitella rallipäiväsi hyvissä ajoin. Toivomme kuitenkin, että liikenne reitillä ei 
lisääntyisi ennen rallia. Rauhoittamalla tiet asukkaiden käyttöön turvaamme rallin tulevaisuutta sekä liikenneturvallisuutta pienillä 
ja normaalisti hiljaisilla teillä. Hanki kisarannekkeesi ajoissa sinulle sopivimmasta myyntipisteestä. Lähde viettämään mukavaa 
rallilauantaita hyvässä seurassa ja huippufiiliksillä. Näin turvaamme yhdessä lajimme tulevaisuutta.

Tässä rallin lähestyessä haluankin kiittää kaikkia maanomistajia, viranomaisia, yhteistyökumppaneita ja rallin tekijöitä hienosta 
yhteistyöstä ja panoksesta hienon harrasteen parissa. Kiitos jo etukäteen Sinulle, joka tulet osallistumaan kilpailuumme ja 
Sinulle, joka tulet seuraamaan ralliamme reitin varteen! Käytä yhteistyökumppaneidemme palveluita, he mahdollistavat 
rallimme järjestämisen ja ovat mukana Sinua varten!

Reittitiimi
 

 

Turvallisuusohjeet

Rengas Turku Rallista saavat nyt nauttia kaikki!

   vaaralliset katselualueet, joille ei ole turvallista asettua katsomaan kilpailua.

   Muista kerätä pois roskasi yms. luontoon kuulumattomat tavarat!

 

HUOMIOTHAN ETTÄ KUVAAN ON 
MERKITTY PUNAISELLA VAARALLISET 
KATSELUPAIKAT ERIKOISKOKEELLA!
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Jannen Huoltomyynti
ATK - TV - DIGI - AUTOHIFI

HUOLLOT - VARAOSAT JA TARVIKKEET

ELEKTRONIIKAN OSTO JA MYYNTI

Helsingintie 13, Salo

 02-7331 806, 040-537 5087

www.jannenhuoltomyynti.fi

Autokorjaamo
P. Niini

Nuohoojankuja 3
25260 Vaskio
0400 783 047

Auto ja Konekauppa 
Ismo Niini
Kuhmo renkaat

Vaskiontie 1528
25260 Vaskio
0500 533 849SOMERO

www.kuljetushannonen.fi
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Tavallista
Parempi

Ruokakauppa

Somerolla

KAAKELITEHTAANKATU 6
24260 SALO

WWW.ROORIKULMA.FI

INFO@ROORIKULMA.FI0408486124|0408486154
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NYT MYÖS RENGASTYÖT
  MYYNTI ° ASENNUS
INKEREENTIE 399 SALO

   TAKSI
JYRKI VAINIO   040-5588885

0290909900

PALAUTETAAN YHDESSÄ
KUORMALAVAT
UUDELLEEN KÄYTTÖÖN.

Myllyojankatu 11, Salo,  
Arkisin 7–18, la 8–15, su 10–14 

 p. 040 306 6200  
k-rauta.fi/passeli

Myllyojankatu 11, Salo   Ark. 7-18, la 9-15   
P. 0403 066 200   k-rauta.fi/passeli

TÄYDEN 
PALVELUN 
RAUTAKAUPPA 
PALVELUKSESSANNE

Lämpimästi 
tervetuloa 

ammattilaistemme 
palveltavaksi.

Viikon jokaisena
päivänä.

SALO JOKKIS 
11.9.2022
Somuran radalla
Salkolantie 571
31470 Somerniemi

www.salonua.fi
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Jälleen on hienoa auttaa järjestäjiä, täl-
lä kertaa Rengas Turku – rallissa ja ajaa 
juuri tuota ”kolmen-nollan” autoa, kyy-
dissä kartturina on tällä kertaa rallin am -
mattilainen Nina Suvanto Turusta, vakio 
kartturini ollessa estyneenä. 

Ralleissa ajaa yleensä kolme kappaletta 
nolla-autoja, 000 -, 00- ja 0-auto, lisäksi 
on erilaisia TURVA- yms autoja, kaikilla on 
oma tehtävänsä, turhaan ne ei siellä ajele.

Ennen rallia pidettävässä kokouksessa käy-
dään vielä läpi kunkin autokunnan tehtävät.

Kolmennollan tehtävä on tiivistettynä 
edellä, kohdistetaan siis huomio ajan-
ottoon, sen toimivuuteen, onko laitteen 
kunnossa, saadaanko niillä ajat AT-ase-
milla, ( AT = aikatarkastusasema ), läh-
töpaikalla, sekä erikoiskokeen maalissa, 
osataanko nykyisin käytössä olevia ajan-
ottolaitteita käyttää myös poikkeavissa 
tilanteissa.

Lisäksi tarkistamme AT-toiminnan muu-
tenkin, aikakortti-käytännön, vilppilähtö-
toiminnon myös.

Lähtötoiminta tarkistetaan lähtöviivalla. Ja 
kaikessa  työssämme ensisijainen toimin-
tatapa on ystävällinen ja ”lupsakka” neu-
vominen, täytyy muistaa että on kyse va-
paaehtoistyöstä lajimme eteen ja kyseinen 
toimitsija voi olla töissä  ensimmäistä kertaa.

Eli olemme siellä järjestäjän edustajana 
ja apuna, tekemässä rallia, emme ar-
vostelemassa ja etsimässä epäkohtia, 
”meiltä saa kysyä”

Nolla-autoille otetaan suoritusaika eri-
koiskokeilla, ei sen takia että kuka nollista 
kovimman suorituksen tekee vaan jotta 
toimitsijat harjoittelevat omaa toimin-
taansa, kaikki on oltava kunnossa kun 
kilpailijat saapuvat, nollat eivät siis aja 
kilpaa vaan ovat toimitsijatehtävissä, 
ehdottomasti näin.

Nuottia ei käytetä, paitsi 0-auto ajaa 
joissakin tapauksissa nuotista josta so-
vitaan erikseen kilpailun johtajan kanssa.

Lisäksi yksi iso asia johon kiinnitämme 
huomiota ajaessamme erikoiskokeilla, 
on yleisön sijoittuminen ja liikkuminen.

Kun 000-auto liikkuu reitillä, on yleen-
sä ensimmäisten kilpailijoiden tuloon 
aikaa 10 – 15 minuuttia, ja useasti on 
vielä rallia seuraamaan tulevia jotka 
harkitsevat mihin kohtaan jäävät seu-
raamaan kilpailua, joten meidän on 
otettava sekin huomioon että jonkun 
mutkan tai nyppylän takana voikin olla 
tiellä kävelijöitä vaikka tie on suljettu 
yleiseltä liikenteeltä.

Kolmosnollan pitää myös joskus py-
sähtyäkin erikoiskokeelle, syy voi olla 
yleisön väärä sijoituspaikka ( mm on 
merkitty vaaralliseksi tai kielletyksi kat-
selualueeksi ), toimitsija puuttuu jostain 
paikasta jossa hänen pitäisi olla viitoi-
tusohjeen mukaan tai edellä mennyt 
muu toimitsija-auto ilmoittaa meille 
korjattavasta kohteesta.

Viestintä toimii johtokeskuksen ja kaik-
kien etuautojen välillä, sillä varmiste-
taan turvallisuus ennekuin kilpailu voi-
daan käynnistää. 

Kuten sääntö sanoo on ajokkinamme 
siviiliauto. Sääntö siviiliauton käytös-
tä kolmennollan auton osalta on ollut 
käytössä muutamia vuosia, muutok-
sella haluttiin parantaa ao auton mie-
histön toimintaedellytyksiä, viestintää 
johtokeskuksen voidaan tehdä myös 
kun ajetaan erikoiskokeella ( kypärä 
päässä se on vaikeaa ) myös ulko-
puoliset tapahtumat tulevat parem-
min havaittua kun ajetaan normaa-
lilla autolla. Muut nolla-autot, 00- ja 
0-auto ovat yleensä täysverisiä ralli-
autoja, toki nekin voivat olla tarvitta-
essa siviiliautoja.

 Meillä on siis aivan normaali teh-
daskuntoinen  Subaru Imbreza 2,0R 
4WD, nelivetoinen kyllä mutta teknii-
kaltaan, alustaltaan ym ominaisuuk-

  no sotuum tunia ,oikav nisyät naatlis
pohjapanssari joka on vaihdettu muo-
visesta metalliseen. Vakio moottori 
antaa tehoa sopivasti sen verran että 
on turvallista liikkua koska meillä mie-
histöllä ei ole kilpailijoitten käyttämiä, 
ja sääntöjen vaatimia, turvavarusteita 
kuten kypäriä, tuleltasuojaavia ajopu-
kuja jne, eikä 6-pisteturvavöitä vaan 
normaalit tieliikennelain mukaiset 
3-pistevyöt.

Autossamme on varusteena kattovilkut 
ja sireeni joilla ilmoitamme yleisölle että 
nyt viimeistään on siirryttävä pois tiealu-
eelta sekä valittava se hyvä ja turvallinen 
katselupaikka, meidän jälkeen tullaan 
sitten jo kovaa!

Etuautotehtävät ovat olleet vuosia al-
lekirjoittaneen autourheiluharrastuksen 
osana, siviili Subarulla tai Mitsu EVO:lla, 
toki muutakin mahtuu lajin parissa mu-
kaan, tekemistä riittää.

 

Martti Päivinen

000-auto
Tehtävä on tarkastaa ajanoton, AT-asemien ja lähettäjän toiminta  
sekä varmistaa yleisöturvallisuus.

000-auton tulee olla normaali, liikennekäytössä oleva siviili-auto.  
Miehistön ei tarvitse käyttää rallissa vaadittavia turvavarusteita.
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HAPPINESS. ELECTRIFIED.

RAV4 2.5 Hybrid Plus Edition kokonaishinta 42 461,14 € (sis. toim.kulut 600 €). WLTP CO₂-päästöt 126 g/km ja EU-yhd. kulutus 5,6 l/100 km. RAV4 2.5 Hybrid AWD-i Plus Edition kokonaishinta 49 905,67 € 
(sis. toim.kulut 600 €). WLTP CO₂-päästöt 128 g/km ja EU-yhd. kulutus 5,7 l/100 km. TAKUU 3 v/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 v/100 000 km. 
TURVA Toyota Hybridiakkuturva 10 v/350 000 km. RAV4 Hybrid (sis. Plug-in Hybrid) -malliston CO₂-päästöt 22–133 g/km ja yhdistetty kulutus 1,0–5,9 l/100 km. Kuvien autot erikoisvarustein. 
ESIMERKKILASKELMA: Toyota RAV4 2.5 Hybrid Plus Edition 42 461,14 € (sis. toim.kulut 600 €). TOYOTA EASY OSAMAKSU kk-erä 334,62 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 000 km. Käsiraha 20 % 
(8 492,23 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä / taattu hyvityshinta 22 178,40 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,56 %. Luoton määrä 33 968,91 €. 
Luoton ja kustannusten yhteismäärä 37 914,36 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

TOYOTA 
RAV4 HYBRID 
PLUS EDITION

RAV4 Hybrid Plus Edition -malleissa 
varusteina mm. Smart Entry & Start -avaimeton 
lukitus- ja käynnistysjärjestelmä, sähkötoiminen 
takaluukku, Toyota Touch 2 with Go -media-
keskus navigoinnilla, peruutuskamera, lämmi-
tettävä tuulilasi ja ohjauspyörä, Toyota Safety 
Sense -turvallisuusvarusteet sekä pysäköinti-
tutkat eteen ja taakse.

Vaikuttavasti varusteltu Toyota RAV4 Edition 
-mallisto tarjoaa loistavan yhdistelmän tehoa ja 
taloudellisuutta. RAV4 Hybrid Plus Edition vakuuttaa 
tilavuudellaan ja turvavarustelullaan. Nelivetoinen 
RAV4 Hybrid Plus AWD-i Edition pitää ajokokemuk-
sen huipussaan ja vie sinut sinne, minne haluat.

335 €/kk

• Osamaksu tai yksityisleasing – sinä päätät
• Ei huolta arvon alenemisesta

RAV4 2.5 Hybrid Plus Edition
joustavalla osamaksulla esim.

TOYOTA EASY – HELPOIN TAPA HANKKIA TOYOTA

ENERGIAA, JOKA EROTTUU

JM-liikkeen oma ilme
esim. logo, aukioloajat ja yhteystiedot tähän tilaan

Myllyojankatu 11, Salo, ma–pe 9–17, la 10–14, su 11-14 
Automyynti 0403 066 280 • Huolto 0403 066 275 • www.passeliauto.com

COROLLA Touring Sports 1.8 Hybrid Prestige Edition kokonaishinta 31 793,22 €** (sis. toim.kulut 600 €), WLTP CO₂-päästöt 103 g/km, WLTP EU-yhd. kulutus 4,6 l/100 km. Corolla Hybrid -malliston CO₂-päästöt 101–121 g/
km ja yhdistetty kulutus 4,5–5,3 l/100 km. **Kampanjahinta, voimassa toistaiseksi. bZ4X Active kokonaishinta 47 480 € (sis. toim.kulut 600 €), energiankulutus  145 Wh/km, CO₂-päästöt 0 g/km. Sähköinen toimintamatka 
jopa 511 km. bZ4X-malliston energiankulutus 145−179 Wh/km, CO₂-päästöt 0 g/km ja sähköinen toimintamatka jopa 416−511 km. Sähköajokantama ja sähkönkulutus on mitattu WLTP-standardin mukaisesti kontrol-
loidussa ympäristössä. Toteutuneet arvot saattavat poiketa mitatusta. Sähköajokantamaan ja sähkönkulutukseen vaikuttavat ajotapa sekä muut tekijät mm. lämpötila, tieolosuhteet, liikenne, ajoneuvon kunto, varustelu, 
kuorma ja matkustajien määrä. TAKUU 3 v/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 v. Hybridijärjestelmän takuu 5 v/100 000 km. Säännöllisesti huollettujen sähköautojen akkutakuu 8 v/160 000 km kun akun 
heikentyminen alle 70 %:iin alkuperäisestä kapasiteetista ja EV-järjestelmän takuu 5 v/100 000 km. TURVA Toyota Hybridiakkuturva 10 v/350 000 km. KAMPANJAEHDOT: Talvirenkaat kevytmetallivantein (sis. nasta- tai 
kitkarenkaat) 0 € ja Toyota Huoltosopimus (2 v/30 000 km) 0 € -kampanjat koskevat kaikkien Corolla-mallien uusia yksityisasiakastilauksia 4.–10.4.2022. *Kokonaisetu: Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Prestige Edition 
-hintaetu 847 € + talvirenkaat ovh. alk. 1 624 € + Toyota Huoltosopimus ovh. alk. 558 € = 3 029 €. Kuvien autot erikoisvarustein. ESIMERKKILASKELMA: Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Prestige Edition 31 793,22 
€ (sis. toim.kulut 600 €) TOYOTA EASY OSAMAKSU kk-erä 286,11 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 000 km. Käsiraha 20 % (6 358,64 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä / taattu hyvityshinta 14 996,07 €. Korko 2,95 %. 
Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,78 %. Luoton määrä 25 434,58 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 28 452,26 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. 
Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

TOYOTAN VIIKONLOPPUNÄYTTELY 9.-10.4.  
Tervetuloa Toyotan viikonloppunäyttelyyn hyödyntämään upeat edut: 
Tarjoamme nyt  veloituksetta kaikkiin Corolla-malleihin talvirenkaat 
kevytmetallivantein sekä Toyota Huoltosopimuksen. 

Täysin uusi, täysin sähköinen Toyota bZ4X on nyt tilattavissa. 
Tilava ja näyttävä crossover on saatavilla myös erittäin kyvykkäällä 
nelivetojärjestelmällä. Tilaa bZ4X nyt ja varmista toimitus vielä 
syksyksi. Autot saapuvat myymälöihin kesällä 2022.

HAPPINESS. ELECTRIFIED.

286 €/kk

• Osamaksu tai yksityisleasing – sinä päätät 
• Ei huolta arvon alenemisesta

Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid 
Prestige Edition 
joustavalla 
osamaksulla esim.

TOYOTA EASY – HELPOIN TAPA 
HANKKIA TOYOTA

TARJOAMME NYT 
COROLLA-MALLEIHIN

0 €
• Talvirenkaat kevytmetallivantein 
• Toyota Huoltosopimuksen

Tutustu lisää toyota.§ ja lähde kanssamme etumatkalle.

KOKONAISETU YLI 3 000 €*

ETUMATKALLA

Jälleen on hienoa auttaa järjestäjiä, täl-
lä kertaa Rengas Turku – rallissa ja ajaa 
juuri tuota ”kolmen-nollan” autoa, kyy-
dissä kartturina on tälläkertaa rallin am-
mattilainen Nina Suvanto Turusta, vakio 
kartturini ollessa estyneenä. 

Ralleissa ajaa yleensä kolme kappaletta 
nolla-autoja, 000 -, 00- ja 0-auto, lisäksi 
on erilaisia TURVA- yms autoja, kaikilla on 
oma tehtävänsä, turhaan ne ei siellä ajele.

Ennen rallia pidettävässä kokouksessa käy-
dään vielä läpi kunkin autokunnan tehtävät.

Kolmennollan tehtävä on tiivistettynä 
edellä, kohdistetaan siis huomio ajan-
ottoon, sen toimivuuteen, onko laitteen 
kunnossa, saadaanko niillä ajat AT-ase-
milla, ( AT = aikatarkastusasema ), läh-
töpaikalla, sekä erikoiskokeen maalissa, 
osataanko nykyisin käytössä olevia ajan-
ottolaitteita käyttää myös poikkeavissa 
tilanteissa.

Lisäksi tarkistamme AT-toiminnan muu-
tenkin, aikakortti-käytännön, vilppilähtö-
toiminnon myös.

Lähtötoiminta tarkistetaan lähtöviivalla. Ja 
kaikessa  työssämme ensisijainen toimin-
tatapa on ystävällinen ja ”lupsakka” neu-
vominen, täytyy muistaa että on kyse va-
paaehtoistyöstä lajimme eteen ja kyseinen 
toimitsija voi olla töissä  ensimmäistä kertaa.

Eli olemme siellä järjestäjän edustajana 
ja apuna, tekemässä rallia, emme ar-
vostelemassa ja etsimässä epäkohtia, 
”meiltä saa kysyä”

Nolla-autoille otetaan suoritusaika eri-
kokeilla, ei sen takia että kuka nollista 
kovimman suorituksen tekee vaan jotta 
toimitsijat harjoittelevat omaa toimin-
taansa, kaikki on oltava kunnossa kun 
kilpailijat saapuvat, nollat eivät siis aja 
kilpaa vaan ovat toimitsijatehtävissä, 
ehdottomasti näin.

Nuottia ei käytetä, paitsi 0-auto ajaa 
joissakin tapauksissa nuotista josta so-
vitaan erikseen kilpailun johtajan kanssa.

Lisäksi yksi iso asia johon kiinnitämme 
huomiota ajaessamme erikoiskokeilla, 
on yleisön sijoittuminen ja liikkuminen.

Kun 000-auto liikkuu reitillä, on yleen-
sä ensimmäisten kilpailijoiden tuloon 
aikaa 10 – 15 minuuttia, ja useasti on 
vielä rallia seuraamaan tulevia jotka 
harkitsevat mihin kohtaan jäävät seu-
raamaan kilpailua, joten meidän on 
otettava sekin huomioon että jonkun 
mutkan tai nyppylän takana voikin olla 
tiellä kävelijöitä vaikka tie on suljettu 
yleiseltä liikenteeltä.

Kolmosnollan pitää myös joskus py-
sähtyäkin erikoiskokeelle, syy voi olla 
yleisön väärä sijoituspaikka ( mm on 
merkitty vaaralliseksi tai kielletyksi kat-
selualueeksi ), toimitsija puuttuu jostain 
paikasta jossa hänen pitäisi olla viitoi-
tusohjeen mukaan tai edellä mennyt 
muu toimitsija-auto ilmoittaa meille 
korjattavasta kohteesta.

Viestintä toimii johtokeskuksen ja kaik-
kien etuautojen välillä, sillä varmiste-
taan turvallisuus ennekuin kilpailu voi-
daan käynnistää. 

Kuten sääntö sanoo on ajokkinamme 
siviiliauto. Sääntö siviiliauton käytös-
tä kolmennollan auton osalta on ollut 
käytössä muutamia vuosia, muutok-
sella haluttiin parantaa ao auton mie-
histön toimintaedellytyksiä, viestintää 
johtokeskuksen voidaan tehdä myös 
kun ajetaan erikoiskokeella ( kypärä 
päässä se on vaikeaa ) myös ulko-
puoliset tapahtumat tulevat parem-
min havaittua kun ajetaan normaa-
lilla autolla. Muut nolla-autot, 00- ja 
0-auto ovat yleensä täysverisiä ralli-
autoja, toki nekin voivat olla tarvitta-
essa siviiliautoja.

 Meillä on siis aivan normaali teh-
daskuntoinen  Subaru Imbreza 2,0R 
4WD, nelivetoinen kyllä mutta teknii-
kaltaan, alustaltaan ym ominaisuuk-
siltaan täysin vakio, ainut muutos on  
pohjapanssari joka on vaihdettu muo-
visesta metalliseen. Vakio moottori 
antaa tehoa sopivasti sen verran että 
on turvallista liikkua koska meillä mie-
histöllä ei ole kilpailijoitten käyttämiä, 
ja sääntöjen vaatimia, turvavarusteita 
kuten kypäriä, tuleltasuojaavia ajopu-
kuja jne, eikä 6-pisteturvavöitä vaan 
normaalit tieliikennelain mukaiset 
3-pistevyöt.

Autossamme on varusteena kattovilkut 
ja sireeni joilla ilmoitamme yleisölle että 
nyt viimeistään on siirryttävä pois tiealu-
eelta sekä valittava se hyvä ja turvallinen 
katselupaikka, meidän jälkeen tullaan 
sitten jo kovaa!

Etuautotehtävät ovat olleet vuosia al-
lekirjoittaneen autourheiluharrastuksen 
osana, siviili Subarulla tai Mitsu EVO:lla, 
toki muutakin mahtuu lajin parissa mu-
kaan, tekemistä riittää.

 

Martti Päivinen

000-auto
Tehtävä on tarkastaa ajanoton, AT-asemien ja lähettäjän toiminta  
sekä varmistaa yleisöturvallisuus.

000-auton tulee olla normaali, liikennekäytössä oleva siviili-auto.  
Miehistön ei tarvitse käyttää rallissa vaadittavia turvavarusteita.
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Juha Salo Turun seudun tiestöstä: 
”Tarkkana pitää olla”

Rallin kymmenkertainen Suomen 
mestari Juha Salo sekä hänen kak-
kosohjaajansa Mikko Markkula lähte-
vät kesäkauden SM-avaukseen luot-
tavaisina. Vuosi sitten SM Mad-Croc 
Länsirannikon-rallissa Škoda Fabia 
Rally2:lla kilpaileva kaksikko menetti 
mahdollisuutensa voittotaisteluun ral-
lin avauspäivänä ajettujen kestopääl-
lyserikoiskokeiden jälkeen.

Rallin kärki karkasi asfalttierikoisko-
keilla Salolta lähes puolen minuutin 
päähän, eikä sellaista eroa pystynyt 
enää soraerikoiskokeilla kuromaan 
kiinni. Tämän vuoden kilpailuun Salo 
kertoo valmistautuvansa entistä pa-
remmin, jotta viime vuoden viides sija 
kohenee palkintopallitulokseen. 

- Turun ralli on kauden SM-ralleista 
toiseksi lähinnä kotipaikkakuntaani 
Karkkilaa. Olen vuosien saatossa aja-
nut alueella rallin jos toisenkin, ja hy-
vin on yleensä mennyt. Turun seudulla 

on aina mielenkiintoiset, vauhdikkaat 
ja kovapohjaiset tiet. Reitti on haas-
teellinen liukkaiden takia. Tarkkana pi-
tää olla, Salo muistuttaa.

- Viime vuonna rallin avauspäivän as-
falttierikoiskokeet olivat meille kilpai-
lun ja lopulta koko SM-sarjan kom-
pastuskivi. Teimme asfalttiajamisen 
eteen töitä, mutta tänä keväänä töitä 
paremman suorituskykymme eteen 
pitää tehdä enemmän ja eri tavalla.

- Isoin muutos viime vuoteen on Pi-
rellin rengas, jolla ajan ensimmäisen 
kesärallini. Testeissä pitää kokeilla 
kaikki, jotta paras mahdollinen tulos 
olisi saavutettavissa, Salo muistuttaa.

Vaikka Salo on ralli SM-sarjan koke-
nein ja menestynein kuljettaja, ei hän 
ole jäänyt oman kehityksensä kanssa 
laakereille makaamaan. 

- Vaikka ajovuosia on jo paljon ta-
kana ja toivottavasti vielä jonkin ver-

ran edessä, muutimme tälle kaudelle 
muun muassa nuottejamme, ja se 
on tuonut tulosta. Muutos ottaa aina 
oman aikansa, mutta uusilla nuoteil-
lamme olemme pystyneet kuromaan 
eroa kärkeen kiinni. Tiedän, että pys-
tyn talven SM-ralleista vielä paranta-
maan omaa tekemistäni.

Salo sanoo, että Turussa puolenvälin 
saavuttava ralli SM-kausi on ollut jo 
mielenkiintoinen: on uutta nuottia ja 
uusi rengasmerkki. 

- Edellisestä SM-voitosta on turhan 
pitkä aika (Laitila, elokuu 2019). Näl-
kää riittää yhä voittojen ajamiseen ja 
töitä voittokantaan palaamisen eteen 
tehdään koko ajan. Lähdemme ta-
voittelemaan kauden parasta tulosta 
Turkuun, Salo summaa.

Juha Salo (oikealla) ja Mikko Markkula lähtevät 
 ajamaan kauden parasta tulosta Turkuun.Juha Salo
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ERIKOISKOE 1 Sulkuaika 13:20 – 20:00 Auto no 1 14:37 

 
 

Erikoiskoe kuvaukset - rallin katselualueet

1. Risteysalue, kovavauhtinen tulo
     risteykseen, kääntyminen 
     pienemmälle tielle. 
     Hyvät mutkat 3.6 – 4.4 km. 
     Saapuminen Someron suunnasta 
     kyltin Hirvelä 14 mukaan.
2. 45° nopeavauhtinen risteys,
    hyvät mutkat 5.5 – 6.0 km,
    pitkä näkemä. Saapuminen
    tieltä 2410 Paakantie viitan mukaan.
3. 7.8 km kovavauhtinen tulo
    tiukkaan takapiikki risteykseen.
    Tulo tieltä 2410 Mätinmäentie
    viitan mukaan.

ERIKOISKOE 2 Sulkuaika 13:40 – 20:20 Auto no 1 14:56

1. Nopeavauhtisia nypyn ylityksiä ja 
     mutkia monessa eri kohdassa. 1.5 – 4.0 km.
2. Nopeavauhtinen tulo ahtaaseen
     takapiikki risteykseen. 4.6 km.
     Metsäheikkiläntien ja Karjasillantien
     kautta ei kulkua erikoiskokeelle
3. Erikoiskoe 4. Mahdollisuus siirtyä
     erikoiskokeelle 4 sulun sisällä, matka 1.3 km.

ERIKOISKOE 3 Sulkuaika 14:40 – 21:20 Auto no 1 16:05

1. Yllättävä oikea rakennuksen 
    taakse. 1.1 km.
2. Tarkasti ajettava nopeavauhtinen
    risteysalue, hyvät mutkat 4.5 – 5.2 km.
3. Hyviä ylityksiä ja mutkia 6.2 – 7.0 km.
4. Tiukka vasen alamäkeen sillalle, 
    maalimutka voi yllättää. 11.45 – 
    12.00 km. Stopilla GRILLI.

ERIKOISKOE 4 Sulkuaika 15:05 – 21:45 Auto no 1 16:50

1. Erikoiskokeen lähtö. Saapuminen
     tieltä 2410 Uuden-Kaskistontien
     kautta.
2. Ylitykset, yllättävät mutkat 3 – 3.4 km.
3. Risteysalue, hyvät mutkat 4.6 – 5.5 km.
4. Erikoiskokeelle 2 matkaa 1.3 km.
5. Yllättävä vasen 9.8 km.
    Saapuminen tieltä 280
    Karttamontien kautta.

LAHNAJÄRVI

shop&deli
KIVIHOVI

MERINIITYNKATU 15

SALO
www.rengasturku.fi 

Rannekkeet myynnissä: 
Rengas Turku 23. 3. alkaen, 
muissa myyntipisteissä 2.5. 

PUSULA

SOMERO
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Sulkuaika 15:05 – 21:45
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1. Erikoiskokeen lähtö. Saapuminen 
tieltä 2410 Uuden-Kaskistontien
kautta.

2. Ylitykset, yllättävät mutkat 3 –
3.4 km.

3. Risteysalue, hyvät mutkat 4.6 –
5.5 km. 

4. Erikoiskokeelle 2 matkaa 1.3 km.

5. Yllättävä vasen 9.8 km. 
Saapuminen tieltä 280  
Karttamontien kautta.
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EK  Nimi   Järjestävät seurat Pituus  Sulkuaika  1.auto

LÄHTÖ Teboil Kivihovi  SaloUA       14:01
EK 1  Rengas Turku  NaSU/TUA            10,00        13:20 - 20:00         14:37
EK 2  RAUTANET  PR-Racing/TMS    10,33         13:40 – 20:20        14:56
EK 3  Visit Lahnajärvi THU-Team             12,00        14:40 – 21:20        16:05
EK 4  Teboil Kivihovi  EMSC                    11,00         15:05 – 21:45        16:50
MAALI  Teboil Kivihovi  SaloUA       17:26

Kilpailun aikataulu
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AURINKOENERGIA 
Sijoita laadukkaisiin aurinko- 

paneeleihin, sähkölasku pienenee 
ja kiinteistösi arvo kohoaa.

Ympäristöystävällistä 
aurinkoenergiaa 

ilman haitallisia päästöjä!

ILMALÄMPÖ 
Lämmittää ja jäähdyttää 

asuin -ja liiketilat tehokkaasti 
ja hyvällä hyötysuhteella.

Maksimoi mukavuus 
ja nauti! VARMA TAPA 

SÄÄSTÄÄ RAHAA.

ILMAVESILÄMPÖ 
Ympäristöystävällinen 

ilmavesilämpöpumppu sopii 
koteihin, joissa on vesikiertoinen 

lämmitysjärjestelmä. 
SÄÄSTÄ RAHAA JA ENERGIAA!

Kokonaisvaltaiset 
lämmitys ja 

energiaratkaisut!  

MAALÄMPÖ 
Maalämpö vuoren varma inves-

tointi, joka nostaa myös kiinteistön 
arvoa. Energia säästösi voi olla 

jopa 60–80% verrattuna vanhaan 
lämmitysjärjestelmään.

Uusiutuvaa energiaa 
MAASTA!

ÖLJYN JA SÄHKÖN HINTA 
HIPOO PILVIÄ 

varmista ajoissa hankintasi 
uusiutuvaan energiaan!

Varaudu 
energian hintojen 

jatkuvaan nousuun, 
samalla 

voit vaikuttaa  
ilmastonmuutokseen.

SALO: Liikekeskus Valuri, Kaakelitehtaankatu 2, 24260 Salo 
 

KAARINA:

jäähdytysratkaisut

PE 8.7 klo 12-19 ja
LA 9.7 klo 9-16  Moision kentällä

Myyntipaikat
(6 x 6m): 20-40 €

www.salonrompetori.net
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Huomasithan, että tämäkin lehti on 
painettu Sälekarin Kirjapainossa.

Me Sälekarilla olemme sitä mieltä, että 
painotekniikan historian ja perinteen 
tuntemus ovat avain myös modernin 
painopalvelun toteuttamiseen.

Meille perinteeseen nojaaminen tarkoittaa 
ennenkaikkea ammattitaitoa, nopeutta ja 
hyvää palvelua sekä kalustoa, joka sopii 
parhaiten asiakkaidemme tarpeisiin, niin 
pienissä, kuin keskisuurissakin painotöissä.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja 
tiedustele, mitä voimme tehdä hyväksesi.

On torstai ilta vilkkaalla huolto-
asemalla. Vastaani kävelee iloisesti 
hymyilevä iäkkäämpi herrasmies 
kahvikupin kanssa ja tervehtii. Siir-
rymme rauhalliseen pöytään kahvilan 
laidalle tekemään haastattelua. Tai 
oikeammin kiehtovaa aikamatkaa 
 halki suomalaisen rallimaailman aina 
-70 luvulta tähän päivään asti.
Teemun ensimmäinen kilpailu oli 1973 
Nortti – rallissa. Autona oli valkoinen Ford 
Escort 1300GT. Silloisten sääntöjen mu-
kaisesti siinä oli tavalliset siviilipenkit ja 
nelipistevyöt. Turvakaarina oli vain pää-
kaari, ei muuta. Rohkeita miehiä täytyy 
myöntää. Vuonna 1979 oli ensimmäisen 
nuottirallin vuoro. Siitä harrastaminen jat-
kui omakustanteisena -80 luvun loppu-
puolelle asti, jolloin hän pääsi VW tiimiin 
ajamaan ensin pikku A-ryhmän etuveto 
Golfilla ja myöhemmin Audilla. Aktiivi ajal-
ta hänellä on SM- ja PM- kisa menestystä 
10 vuoden ajalta. Tarkemmin kysyttäessä 
Teemu vain hymyilee ja toteaa vaatimat-
tomasti, ettei muista kaikkea, kun on tul-
lut tehtyä niin paljon. 

Kun kysyn, mikä on ollut uran tähtihetki, 
niin pienen mietinnän jälkeen Teemu tote-
aa, että niitä on monia. - ”Vaikea nostaa 
esiin vain yhtä, mutta esimerkiksi RAC – 
Ralli Englannissa oli hieno kokemus.” Toi-
nen mikä on jäänyt hänelle uniikkina mie-
leen, oli PM joukkuemestaruus A-ryhmän 

Opel Asconalla. Kyseinen auto oli juuri 
saanut FIA luokituksen ja sillä kilpailtiin 
ensimmäisen kerran.

Puolestaan eniten harmittamaan jäänyt 
tapahtuma oli 5 sekunnilla hävitty SM 
mestaruus. Viimeisessä kisassa Pohjola 
– rallissa hän oli ensimmäisten erikoisko-
keiden jälkeen selvässä johtoasemassa 
ja kokonaistilanteessa pistejohdossa. 
Ei muuta kuin rauhassa maaliin. No lii-
ka varmistelu koitui karvaaksi tappioksi. 
Viimeisen erikoiskokeen jälkeen maalis-
sa toisena 5 sekuntia jäljessä. Meni niin 
osakilpailu voitto, kuin mestaruuskin. - 
”Siinä opin, ettei koskaan saa varmistella 
liikaa, vaan aina kunnolla loppuun asti” 
Teemu muisteli päättäväisenä. Toinen 
harmittamaan jäänyt tapahtuma sattui 
Hankirallissa, kun oli 2 vuorokautta ajet-
tu yhdellä 4 tunnin levolla. Viimeisellä 
erikoiskokeella noin 300 metriä ennen 
maalia autosta meni kardaani. No se 
kisa loppui siihen. 

Vaikka kokemusta, kilpailuja ja autoja on 
paljon takana, niin paras ajettava on kui-
tenkin ollut Opel Ascona. Se toimi hyvin 
ja sitä oli helppo käsitellä. Vuosien saa-
tossa Teemu on saanut aitiopaikalla näh-
dä autojen ja turvavarusteiden huiman 
kehityksen. Ennen tehtiin enemmän itse. 
Jopa renkaat nastoitettiin itse. Ajovalot 
olivat -70 luvulla aika huonot verrattuna 
nykypäivään. Asia oli merkittävä, koska 
kilpailuissa ajettiin aiemmin enemmän pi-

Kuvassa Teemun tyylinäyte uran alkuajoilta. 
Kuvaajasta ja ajankohdasta ei ole tietoa.

VIP – kuljettaja Teemu Tahko
meässä kuin nykyään. Kilpailun lähdöt oli-
vat usein -70 ja -80 luvuilla illalla ja kilpailut 
ajettiin ilta/yö aikaan. Huolto seurasi koko 
kilpailun mukana ja erikoiskokeiden välillä 
sai huoltaa teiden varsilla. Välillä huollet-
tiin, jossain metsässä keskellä ei mitään 
pimeässä ja vesisateessa. Keskitetyt 
huollot tulivat vasta -90 luvulla. Nykyään 
SM tason autoihin ei paljon voi tehdä itse, 
kun osat ovat standardoituja ja tehtaan 
sanelevat saatavuuden ja hinnat.

Ajaminen jäi vähemmälle 2000 luvulla, 
kun autojen vuokraustoiminta SM- ja 
MM- ralleihin alkoi. Euroopan lisäksi mm. 
Australiaan on Teemu tehnyt useita reis-
suja autojen kanssa. Tämän lisäksi hän 
keskittyi oman uran sijasta auttamaan 
poikaansa Rikua ja muita lahjakkaita 
nuoria eteenpäin. Välillä pitää kuitenkin 
päästä nauttimaan vauhdista ja nyt Tee-
mu ajelee VIP kyytejä, sekä muuta pientä 
omaksi ilokseen. Oli hän toki Orimattilas-
sa kartturina pojalleen Rikulle. Se onkin 
ainut kilpailu missä Teemu on itse ollut R5 
autossa. 

-”Olen ollut onnekas, kun olen saanut 
tehdä sitä mitä olen halunnut.” Toteaa 
Teemu miettiväisenä. 

Katsoessani edessäni olevaa herrasmies-
tä ja kuunneltuani 1,5 tuntia hänen hie-
noja tarinoitaan autourheilun maailmasta 
olen täysin samaa mieltä.

Kati Muntola
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Vuonna 2015 kartingin aloittanut 13 
vuotias Kaarinalainen Alvar Siimes-
vaara on ehtinyt jo näyttää osaa-
misensa ja vauhtinsa. Rotax Max 
Challenge Finland -sarjoissa lähes 
kaiken mahdollisen ikäluokassaan 
voittanut Alvar sijoittui viime vuonna 
SM-sarjan kovatasoisessa OKJ-luo-
kassa upeasti hopealle.
Kaudelle 2022 Alvar siirtyi kansainvälisen 
kartingin pääluokkaan, eli OK-luokkaan ja 
kilpailuohjelmassa on mm. EM- ja SM-sarjat, 
MM-kilpailut sekä muita kansainvälisen tason 
kisoja. 

Salon UA:n kasvatti
Salon Urheiluautoilijat ry on seura, mitä Alvar 
on edustanut siitä lähtien, kun kartingiin mu-
kaan on lähtenyt. Seuran valinta oli Alvarille 
täysin selviö, sillä isä Marko Siimesvaara on 
seuran jäsen ollut vuodesta 1994. Karttu-
rinakin Mika Utrialle ja Jouko Puhakalle toimi-
nut Marko, on ylpeä juuristaan ja edustamas-
taan seurasta. Samalla ylpeydellä Alvar pitää 
seuran lippua korkealla ja on iloinen Salon 
UA:n ”Vuoden Autourheilija 2021” -valinnasta 
sekä saamastaan tunnustuksesta. 

Alvar Siimesvaara on nuoresta iästään huo-
limatta jo kokenut karting-ratojen konkari. 
Suomessa menestystä on tullut useassa eri 
luokassa ja sarjassa. 

Mistä kaikki aikoinaan alkoi 
ja minkälaisia muistoja mat-
kan varrella? 
– Muistan, kun Kaskisen Matti soitti iskälle, 
kun oltiin Ikeassa ja kysyi, kiinnostaisiko läh-

teä kokeilemaan kartingia. Marko Kaskinen 
ja Ville-Pekka Vaara toivat Flandria merkkistä 
runkoa maahan, joten Käytiin testaamassa 
ajamista Turku kartingin takapihalla ja siitä 
polku jatkui Paimion karting-kouluun. Sieltä 
tuli ne alkuaskeleet ja lopullinen innostus la-
jista. Olin silloin 7-vuotias. Ensimmäinen vuo-
si oli ns. treenikausi ja opettelua. Muutamia 
kisojakin ajettiin, mutta toden teolla kisaami-
nen alkoi seuraavana vuonna 2017.

– Pikkuluokissa (cadet, micro, micro max) 
menestystä tuli hyvin ja Rotax Max Challenge 
Finland -sarjoissa voitin lähes kaiken mah-
dollisen ja niistä lunastin kolmena vuonna li-
pun kauden lopussa ulkomailla järjestettäviin 
Grand Finals -loppukilpailuihin. Vuonna 2020 
kisat Italiassa jäivät koronan takia pitämättä. 

Karting-muistoja vuosien varrella on Alvarille 
kertynyt useita, niihin lukeutuvat mm. ensim-
mäinen kisavoitto Cadet-luokassa Kokemä-
ellä vuonna 2017, ensimmäinen ulkomaan 
kisa ja tietenkin useat Rotax-sarjan sarja-
voitot sekä Grand Finals-kisat. Tuoreimpana 
kuitenkin mielessä on viime kaudelta saavu-
tettu OKJ-luokan SM-hopea kovatasoisessa 
suomenmestaruussarjassa. Alvar on myös 
kuulunut vuodesta 2019 Flying Finn Acade-
myyn, eli autourheilun nuorten maajoukkuee-
seen. Sieltä saatu tuki ja valmennus auttaa 
eteenpäin ja kohti tulevaa tavoitetta.

Kartingin täyteinen 
vuosikalenteri
Ensimmäisen ulkomaan kisansa salolainen 
ajoi 9-vuotiaana Latviassa ja siitä lähtien ki-
sakalenteri on enenevässä määrin täyttynyt 
ulkomaan kisoista. Viime vuonna kansainvä-
lisiä kisoja Euroopassa kertyi 9 ja tänä vuon-
na kaiken kaikkiaan 15 kansainvälisen tason 
kilpailua on merkattu Siimesvaarojen kalen-
teriin. Tämän lisäksi kauteen on mahdutettu 

SM-sarjan osakilpailut, joita kertyy 10. Siitä 
voi hyvin laskeskella, kuinka tiivis kisakalen-
teri on eikä ns. ”vapaa-ajanongelmia” nuoru-
kaisella ole.

Euroopassa karting-kausi alkaa jo tam-
mikuussa ja se tietysti vaatii– niin koulun-
käyntiin, matkustamiseen kuin vanhempien 
aikataulutukseen liittyviä – organisointeja. 
Poissaolotunteja koulusta kertyy väistämät-
tä ja se aiheuttaa joskus nuorelle opiskelijalle 
stressiä. 

– Kisamatkojen aikana harvemmin on aikaa 
keskittyä koulutehtäviin, sillä päivät ovat to-
della pitkiä, hektisiä ja keskittyminen on 100 
prosenttisesti kilpailemisessa. Kun tulemme 
Suomeen, niin siinä on periaatteessa aina 
yksi päivä pyhitetty vain ja ainoastaan opis-
kelulle. Vanhemmat – Marko ja Jenni - pitä-
vät huolta, että annetut tehtävät suoritetaan 
ja kouluvelvollisuudet hoidetaan. 

Vanhempien rooli ja sitoutuneisuus on aina 
olennaisen tärkeää nuoren autourheilijan 
uralla. Kisamatkoilla on ainakin toinen Sii-
mesvaaran perheen vanhemmista muka-
na, joten sekin asettaa omat aikataululliset 
haasteensa: Kummalla vanhemmista on pa-
remmat mahdollisuudet lähteä kulloisellekin 
kisareissulle. Perheen tuki ja panostus on 
siis ensiarvoisen tärkeää, jotta kilpaileminen 
ulkomailla onnistuu ja kuljettaja kehittyy. 

Suomen kisat 
vs. Euroopan radat?
Kansainvälisillä kisa-areenoilla kisaaminen 
eroaa hyvinkin paljon kotimaan kisoista. 

– Ulkomailla on leveämmät ja nopeammat 
radat, pidoissakin on paljon eroa. Kisaaminen 
on paljon kovempaa ja aggressiivisempaa 
kuin Suomessa, koska rivistössä on seitse-
mänkymmentä kivenkovaa kuljettajaa ympäri 

maailmaa, ja kaikilla kuskeilla samat tavoitteet. 
Erot ovat marginaalisia ja taistelut tiukkoja. Jo 
itse finaaliin (mihin pääsee 34-36 parasta kul-
jettajaa) selviytyminen edellyttää tasaista suo-
rittamista ja hyviä sijoituksia läpi viikonlopun. 

– Vaikka radat ovat leveämpiä kuin Suomes-
sa, niin ahdasta on eikä siellä saa olla liian 
herrasmies. Jos hetkesikin keskittyminen 
herpaantuu tai sortuu pieneenkin ajovirhee-
seen, niin se kostautuu välittömästi sekä 
tietää monen sijan tiputusta tuloslistoilla. 
Suomessa pääsee lähes aina finaaliin ja jopa 
voittotaisteluun vielä mukaan, vaikka jotain 
pientä radalla sattuisikin. 

– Suomessa ja SM-kisoissa varikolla meno 
on paljon hauskempaa sekä rennompaa. Ki-
sapäivän jälkeen rentoa yhdessäoloa kaverei-
den kanssa, saunomista ja kaikenlaisia haus-
koja, jopa naurettavia tapahtumia. Tunnelma 
on kotimaassa täysin erilaista kuin ulkomailla, 
missä jokainen on omassa tiimiteltassaan ja 
päivän jälkeen kiirehditään hotellille syömään 
ja nukkumaan. Sama kaavaa toistuu päiväs-
tä ja kisaviikosta toiseen. Aikaiset aamuhe-
räämiset aiheuttavat joskus ärtymistä, mutta 
unihiekat karisevat kyllä viimeistään varikolla. 
Ja alkulämmittelyjen aikana ollaan jo hyvässä 
kisavireessä.

– On toki ulkomailla myös tuttuja kavereita 
Suomesta. Tuukka Taposen ja Luka Sam-
maliston kanssa on samoja kisoja kierretty 
jo pari vuotta. Viime vuonna Lukan kanssa 
ajoimme vielä OKJ-luokassa ja tänä vuonna 
olemme kaikki samassa - kartingin kunin-
kuusluokassa - OK-luokassa. Kilpakumppa-
neita olemme radalla, mutta kavereita radan 
ulkopuolella. Monesti majoitumme samassa 
hotellissa, jolloin myös mukana olevat van-
hemmat saavat tukea toisiltaan ja kimppa-
kyydit radalle hoituvat kivasti. 

– Ruotsalaisessa Ward-tiimissä on myös 
hyvä tunnelma, ja tosi kiva saada uusia kave-
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reita. Tiimikavereilta tulee hyvää palautetta ja 
olen saanut hyviä vinkkejä myös ruotsin teh-
täviin, naureskelee Alvar. 

Kauden 2022 tavoitteet 
korkealla 
Siimesvaaralle alkukauden testi- ja kisatulok-
set ulkomailta ovat antaneet hyvää itseluotta-
musta ja vauhtia. Työskentely ruotsalaisessa 
Ward-tiimissä pitkäaikaisen luottomekaani-
kon, Rasmus Markkasen ohjauksessa, on 
tuottanut toivottua tulosta. 

– Ensimmäisissä OK-talvitesteissä ja kisois-
sa oli vielä paljon hakemista, opettelua, totut-
telua ratoihin, liikaa kolaritilanteita ja toisinaan 
yliyrittämistä. Välimatka kärjen vauhtiin on 
nyt saatu kurottua sopivalle iskuetäisyydel-
le. Ajovirheitä on saatu korjattua sekä vääriä 
ajolinjoja hiottua, kiitos Rasmus Markkaselle. 
Hän jaksaa toistaa ja kerrata kehityskohteita. 
Lopulta ne menevät perille.

– Maaliskuussa Sarnon WSK-kisoissa löytyi 
täysin uusi vaihde ja viikonloppu oli urani pa-
rasta tekemistä. Onnistuminen aika-ajoissa, 
hyvät pisteet alkueristä ja finaalissa loppu-
tuloksissa 25. Kisavauhti ja luotto omaan 
tekemiseen on kasvanut huomattavasti. Ul-
komailla tavoitteet loppukaudelle on asetet-
tu realistisen korkeiksi: pääsy jokaisen kisan 
finaaliin ja siellä sijoitus TOP10.

– Kotimaan radoilla päätavoite on saada SM-
sarjasta mitali eli voittoja ja podium-sijoituksia 
lähdetään metsästämään tänäkin vuonna. 

Suunnitelmallisesti 
kohti autourheilun 
ammattilaisuutta
– Autourheilusta ammatti! Siinä kiteytettynä 
Alvarin tulevaisuuden suunnitelma ja tavoite. 

Siimesvaarat ovat tehneet alustavan 5 vuo-
den suunnitelman, mikä raamittaa tulevia 
kausia ja antaa suuntaviivoja tekemiselle. 

– Kartingissa kilpailen aktiivisesti vielä pari 
vuotta. Lisäksi ”siinä sivussa” mahdollises-
ti sekä ralli- että Formula 4 -testejä. Käydyt 
testit, mun ominaisuudet kuljettajana sekä 
oma kiinnostus tulevat jatkossa määrittele-
mään sen, mitä autourheilupolkua lähdetään 
rakentamaan eteenpäin. 

– Eniten mua kiinnostaa formuloiden eri 
luokat sekä ralli, joten toivottavasti sieltä 
– asfaltilta tai soralta - tulevaisuuden am-
matti löytyy. Tavoitteellisesti tehdään asioita 
ja kaikki opit otetaan talteen tulevaisuutta 
ajatellen. 

Ralli on laji, mikä on Siimesvaaran perheessä 
ollut mielenkiinnon kohde jo pitkään. Vaikka 
Siimesvaaran isä-poika -ralliparia ei Rengas 
Turku -rallissa ainakaan vielä nähdä, niin ko-
tona on helppo sorailla simulaattorilla. 

– Joulun aikaan meillä on iskän kanssa kes-
kinäisiä simulaattorikisoja, missä ajetaan ral-
lia. Se on tosi hauskaa. 

– Jaa, että kumpi voittaa? No, minä yleensä! 

Äidiltä saatu hyvät eväät ja isältä oikeat nuo-
tit, niistä on nuoren Alvarin hyvä lähteä raken-
tamaan tulevaisuuden uraa autourheilijana ja 
keskittyä jäljellä oleviin kauden 2022 kovata-
soisiin karting-kisoihin. Vielä lopuksi yksi tär-
keä kommentti isä-Markolta: 

– Kaikki tuki, mitä olemme Alvarille saaneet, 
on todella tärkeä juttu. Tiimit, taustajoukot, 
taloudelliset mahdollistajat, mekaanikko Ras-
se…. monet eri tahot ovat ansainneet kiitok-
set ja he kaikki ovat suuressa roolissa. Kul-
jettaja ajaa ja tekee parhaansa radalla, mutta 
ilman muita osatekijöitä onnistumiset, kehitys 
ja menestys jäisivät saavuttamatta. Karting ei 
ole yksilölaji, vaan tiimityötä.   
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Vuonna 2015 kartingin aloittanut 13 
vuotias Kaarinalainen Alvar Siimes-
vaara on ehtinyt jo näyttää osaa-
misensa ja vauhtinsa. Rotax Max 
Challenge Finland -sarjoissa lähes 
kaiken mahdollisen ikäluokassaan 
voittanut Alvar sijoittui viime vuonna 
SM-sarjan kovatasoisessa OKJ-luo-
kassa upeasti hopealle.
Kaudelle 2022 Alvar siirtyi kansainvälisen 
kartingin pääluokkaan, eli OK-luokkaan ja 
kilpailuohjelmassa on mm. EM- ja SM-sarjat, 
MM-kilpailut sekä muita kansainvälisen tason 
kisoja. 

Salon UA:n kasvatti
Salon Urheiluautoilijat ry on seura, mitä Alvar 
on edustanut siitä lähtien, kun kartingiin mu-
kaan on lähtenyt. Seuran valinta oli Alvarille 
täysin selviö, sillä isä Marko Siimesvaara on 
seuran jäsen ollut vuodesta 1994. Karttu-
rinakin Mika Utrialle ja Jouko Puhakalle toimi-
nut Marko, on ylpeä juuristaan ja edustamas-
taan seurasta. Samalla ylpeydellä Alvar pitää 
seuran lippua korkealla ja on iloinen Salon 
UA:n ”Vuoden Autourheilija 2021” -valinnasta 
sekä saamastaan tunnustuksesta. 

Alvar Siimesvaara on nuoresta iästään huo-
limatta jo kokenut karting-ratojen konkari. 
Suomessa menestystä on tullut useassa eri 
luokassa ja sarjassa. 

Mistä kaikki aikoinaan alkoi 
ja minkälaisia muistoja mat-
kan varrella? 
– Muistan, kun Kaskisen Matti soitti iskälle, 
kun oltiin Ikeassa ja kysyi, kiinnostaisiko läh-

teä kokeilemaan kartingia. Marko Kaskinen 
ja Ville-Pekka Vaara toivat Flandria merkkistä 
runkoa maahan, joten Käytiin testaamassa 
ajamista Turku kartingin takapihalla ja siitä 
polku jatkui Paimion karting-kouluun. Sieltä 
tuli ne alkuaskeleet ja lopullinen innostus la-
jista. Olin silloin 7-vuotias. Ensimmäinen vuo-
si oli ns. treenikausi ja opettelua. Muutamia 
kisojakin ajettiin, mutta toden teolla kisaami-
nen alkoi seuraavana vuonna 2017.

– Pikkuluokissa (cadet, micro, micro max) 
menestystä tuli hyvin ja Rotax Max Challenge 
Finland -sarjoissa voitin lähes kaiken mah-
dollisen ja niistä lunastin kolmena vuonna li-
pun kauden lopussa ulkomailla järjestettäviin 
Grand Finals -loppukilpailuihin. Vuonna 2020 
kisat Italiassa jäivät koronan takia pitämättä. 

Karting-muistoja vuosien varrella on Alvarille 
kertynyt useita, niihin lukeutuvat mm. ensim-
mäinen kisavoitto Cadet-luokassa Kokemä-
ellä vuonna 2017, ensimmäinen ulkomaan 
kisa ja tietenkin useat Rotax-sarjan sarja-
voitot sekä Grand Finals-kisat. Tuoreimpana 
kuitenkin mielessä on viime kaudelta saavu-
tettu OKJ-luokan SM-hopea kovatasoisessa 
suomenmestaruussarjassa. Alvar on myös 
kuulunut vuodesta 2019 Flying Finn Acade-
myyn, eli autourheilun nuorten maajoukkuee-
seen. Sieltä saatu tuki ja valmennus auttaa 
eteenpäin ja kohti tulevaa tavoitetta.

Kartingin täyteinen 
vuosikalenteri
Ensimmäisen ulkomaan kisansa salolainen 
ajoi 9-vuotiaana Latviassa ja siitä lähtien ki-
sakalenteri on enenevässä määrin täyttynyt 
ulkomaan kisoista. Viime vuonna kansainvä-
lisiä kisoja Euroopassa kertyi 9 ja tänä vuon-
na kaiken kaikkiaan 15 kansainvälisen tason 
kilpailua on merkattu Siimesvaarojen kalen-
teriin. Tämän lisäksi kauteen on mahdutettu 

SM-sarjan osakilpailut, joita kertyy 10. Siitä 
voi hyvin laskeskella, kuinka tiivis kisakalen-
teri on eikä ns. ”vapaa-ajanongelmia” nuoru-
kaisella ole.

Euroopassa karting-kausi alkaa jo tam-
mikuussa ja se tietysti vaatii– niin koulun-
käyntiin, matkustamiseen kuin vanhempien 
aikataulutukseen liittyviä – organisointeja. 
Poissaolotunteja koulusta kertyy väistämät-
tä ja se aiheuttaa joskus nuorelle opiskelijalle 
stressiä. 

– Kisamatkojen aikana harvemmin on aikaa 
keskittyä koulutehtäviin, sillä päivät ovat to-
della pitkiä, hektisiä ja keskittyminen on 100 
prosenttisesti kilpailemisessa. Kun tulemme 
Suomeen, niin siinä on periaatteessa aina 
yksi päivä pyhitetty vain ja ainoastaan opis-
kelulle. Vanhemmat – Marko ja Jenni - pitä-
vät huolta, että annetut tehtävät suoritetaan 
ja kouluvelvollisuudet hoidetaan. 

Vanhempien rooli ja sitoutuneisuus on aina 
olennaisen tärkeää nuoren autourheilijan 
uralla. Kisamatkoilla on ainakin toinen Sii-
mesvaaran perheen vanhemmista muka-
na, joten sekin asettaa omat aikataululliset 
haasteensa: Kummalla vanhemmista on pa-
remmat mahdollisuudet lähteä kulloisellekin 
kisareissulle. Perheen tuki ja panostus on 
siis ensiarvoisen tärkeää, jotta kilpaileminen 
ulkomailla onnistuu ja kuljettaja kehittyy. 

Suomen kisat 
vs. Euroopan radat?
Kansainvälisillä kisa-areenoilla kisaaminen 
eroaa hyvinkin paljon kotimaan kisoista. 

– Ulkomailla on leveämmät ja nopeammat 
radat, pidoissakin on paljon eroa. Kisaaminen 
on paljon kovempaa ja aggressiivisempaa 
kuin Suomessa, koska rivistössä on seitse-
mänkymmentä kivenkovaa kuljettajaa ympäri 

maailmaa, ja kaikilla kuskeilla samat tavoitteet. 
Erot ovat marginaalisia ja taistelut tiukkoja. Jo 
itse finaaliin (mihin pääsee 34-36 parasta kul-
jettajaa) selviytyminen edellyttää tasaista suo-
rittamista ja hyviä sijoituksia läpi viikonlopun. 

– Vaikka radat ovat leveämpiä kuin Suomes-
sa, niin ahdasta on eikä siellä saa olla liian 
herrasmies. Jos hetkesikin keskittyminen 
herpaantuu tai sortuu pieneenkin ajovirhee-
seen, niin se kostautuu välittömästi sekä 
tietää monen sijan tiputusta tuloslistoilla. 
Suomessa pääsee lähes aina finaaliin ja jopa 
voittotaisteluun vielä mukaan, vaikka jotain 
pientä radalla sattuisikin. 

– Suomessa ja SM-kisoissa varikolla meno 
on paljon hauskempaa sekä rennompaa. Ki-
sapäivän jälkeen rentoa yhdessäoloa kaverei-
den kanssa, saunomista ja kaikenlaisia haus-
koja, jopa naurettavia tapahtumia. Tunnelma 
on kotimaassa täysin erilaista kuin ulkomailla, 
missä jokainen on omassa tiimiteltassaan ja 
päivän jälkeen kiirehditään hotellille syömään 
ja nukkumaan. Sama kaavaa toistuu päiväs-
tä ja kisaviikosta toiseen. Aikaiset aamuhe-
räämiset aiheuttavat joskus ärtymistä, mutta 
unihiekat karisevat kyllä viimeistään varikolla. 
Ja alkulämmittelyjen aikana ollaan jo hyvässä 
kisavireessä.

– On toki ulkomailla myös tuttuja kavereita 
Suomesta. Tuukka Taposen ja Luka Sam-
maliston kanssa on samoja kisoja kierretty 
jo pari vuotta. Viime vuonna Lukan kanssa 
ajoimme vielä OKJ-luokassa ja tänä vuonna 
olemme kaikki samassa - kartingin kunin-
kuusluokassa - OK-luokassa. Kilpakumppa-
neita olemme radalla, mutta kavereita radan 
ulkopuolella. Monesti majoitumme samassa 
hotellissa, jolloin myös mukana olevat van-
hemmat saavat tukea toisiltaan ja kimppa-
kyydit radalle hoituvat kivasti. 

– Ruotsalaisessa Ward-tiimissä on myös 
hyvä tunnelma, ja tosi kiva saada uusia kave-
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reita. Tiimikavereilta tulee hyvää palautetta ja 
olen saanut hyviä vinkkejä myös ruotsin teh-
täviin, naureskelee Alvar. 

Kauden 2022 tavoitteet 
korkealla 
Siimesvaaralle alkukauden testi- ja kisatulok-
set ulkomailta ovat antaneet hyvää itseluotta-
musta ja vauhtia. Työskentely ruotsalaisessa 
Ward-tiimissä pitkäaikaisen luottomekaani-
kon, Rasmus Markkasen ohjauksessa, on 
tuottanut toivottua tulosta. 

– Ensimmäisissä OK-talvitesteissä ja kisois-
sa oli vielä paljon hakemista, opettelua, totut-
telua ratoihin, liikaa kolaritilanteita ja toisinaan 
yliyrittämistä. Välimatka kärjen vauhtiin on 
nyt saatu kurottua sopivalle iskuetäisyydel-
le. Ajovirheitä on saatu korjattua sekä vääriä 
ajolinjoja hiottua, kiitos Rasmus Markkaselle. 
Hän jaksaa toistaa ja kerrata kehityskohteita. 
Lopulta ne menevät perille.

– Maaliskuussa Sarnon WSK-kisoissa löytyi 
täysin uusi vaihde ja viikonloppu oli urani pa-
rasta tekemistä. Onnistuminen aika-ajoissa, 
hyvät pisteet alkueristä ja finaalissa loppu-
tuloksissa 25. Kisavauhti ja luotto omaan 
tekemiseen on kasvanut huomattavasti. Ul-
komailla tavoitteet loppukaudelle on asetet-
tu realistisen korkeiksi: pääsy jokaisen kisan 
finaaliin ja siellä sijoitus TOP10.

– Kotimaan radoilla päätavoite on saada SM-
sarjasta mitali eli voittoja ja podium-sijoituksia 
lähdetään metsästämään tänäkin vuonna. 

Suunnitelmallisesti 
kohti autourheilun 
ammattilaisuutta
– Autourheilusta ammatti! Siinä kiteytettynä 
Alvarin tulevaisuuden suunnitelma ja tavoite. 

Siimesvaarat ovat tehneet alustavan 5 vuo-
den suunnitelman, mikä raamittaa tulevia 
kausia ja antaa suuntaviivoja tekemiselle. 

– Kartingissa kilpailen aktiivisesti vielä pari 
vuotta. Lisäksi ”siinä sivussa” mahdollises-
ti sekä ralli- että Formula 4 -testejä. Käydyt 
testit, mun ominaisuudet kuljettajana sekä 
oma kiinnostus tulevat jatkossa määrittele-
mään sen, mitä autourheilupolkua lähdetään 
rakentamaan eteenpäin. 

– Eniten mua kiinnostaa formuloiden eri 
luokat sekä ralli, joten toivottavasti sieltä 
– asfaltilta tai soralta - tulevaisuuden am-
matti löytyy. Tavoitteellisesti tehdään asioita 
ja kaikki opit otetaan talteen tulevaisuutta 
ajatellen. 

Ralli on laji, mikä on Siimesvaaran perheessä 
ollut mielenkiinnon kohde jo pitkään. Vaikka 
Siimesvaaran isä-poika -ralliparia ei Rengas 
Turku -rallissa ainakaan vielä nähdä, niin ko-
tona on helppo sorailla simulaattorilla. 

– Joulun aikaan meillä on iskän kanssa kes-
kinäisiä simulaattorikisoja, missä ajetaan ral-
lia. Se on tosi hauskaa. 

– Jaa, että kumpi voittaa? No, minä yleensä! 

Äidiltä saatu hyvät eväät ja isältä oikeat nuo-
tit, niistä on nuoren Alvarin hyvä lähteä raken-
tamaan tulevaisuuden uraa autourheilijana ja 
keskittyä jäljellä oleviin kauden 2022 kovata-
soisiin karting-kisoihin. Vielä lopuksi yksi tär-
keä kommentti isä-Markolta: 

– Kaikki tuki, mitä olemme Alvarille saaneet, 
on todella tärkeä juttu. Tiimit, taustajoukot, 
taloudelliset mahdollistajat, mekaanikko Ras-
se…. monet eri tahot ovat ansainneet kiitok-
set ja he kaikki ovat suuressa roolissa. Kul-
jettaja ajaa ja tekee parhaansa radalla, mutta 
ilman muita osatekijöitä onnistumiset, kehitys 
ja menestys jäisivät saavuttamatta. Karting ei 
ole yksilölaji, vaan tiimityötä.   



22 23

Soraliike VESA HOPIA

Gsm 0400-123 781 vesa.hopia@gmail.com
www.soraliikevesahopia.fi    Pertteli

YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA

Viime kauden päätteeksi Hellström saa-
vutti kolmannen kerran putkeen mita-
lisijan F-cupin nuottiluokassa, mutta 
ajatukset olivat kaksijakoiset. Vuosi vuo-
delta hän on taistellut BMW-rintamaa 
vastaan kauniilla ja tunnistettavalla sini-
sellä Volvolla, jonka tehonpuute on ra-
sittanut absoluuttista nopeutta. Lopulta 
muodostui ajatus, että on aika kääntää 
kilpailemisessa uusi lehti ja vaihtaa ka-
lustoa. Niinpä alkavaan kauteen talliin 
on vaihtunut sininen BMW, joka teippa-
ukseltaan muistuttaa tutusti Hellströmin 
viime kauden Volvoa. 2022 aikana on 
tarkoitus satsata F-cupin menestykseen 
ja ajaa jonkun verran muita kilpailuja. Ve-
tomies 2022:een osallistuminen on vielä 
päättämättä, mutta Markus pitää tapah-
tumasta ja sekin on jo ajatuksissa.

F-cup starttasi vasta helmikuun lopus-
sa, kun tammikuinen Valkealan kilpailu 
peruuntui. Talvikaudella ajettiin Kangas-

Markus Hellströmin
kausi on alkanut lupaavasti BMW:n ratissa

niemellä ja Korpilahdella. Kangasniemen 
startti toi lupaavasti nuottiluokan toisen 
sijan heti Joonas Lindroosin perässä. 
Korpilahdella Markuksella oli kartturina 
poikkeuksellisesti Järven Tapsan esteen 
takia Ari-Pekka Hautanen.

–Kangasniemelle lähdimme aika jännitty-
neenä, kun ei ollut vielä tietoa mihin pys-
tymme uuden auton kanssa. Homma 
lähti siitä huolimatta luistamaan heti ava-
uksessa mahtavasti ja toinen sijamme 
vakiintui päivän aikana. Tapsan kanssa 
juttelimme rallin aikana, että nykyinen 
vauhti saavutettiin ilman puristamista ja 
tämä kyllä lisää odotuksia tulevaan. 

Korpilahden rallissa oli vähän hakemis-
ta säätöjen kanssa, kun BMW on vielä 
minulle vähän tuntematon uutuus. Ral-
lin kahdelle viimeiselle pätkälle saimme 
säädöt kuitenkin haettua kuntoon ja 
tuloksemme oli nousujohteinen. Har-

millisesti toinen sija jäi vain 0,9 sekunnin 
päähän. Olen kuitenkin tyytyväinen, kun 
talvella saimme toisen sekä kolman-
nen sijan. Hieman tuo uusi pistelasku 
mietityttää, kun näillä tuloksilla olemme 
sarjassa vasta seitsemäntenä. Onneksi 
pistetilanne on vielä tasainen ja kesäl-
lä meillä on mahdollisuus vaikka mihin. 
Odotan paljon kesäisiä ralleja, kun pää-
sen nauttimaan uuden auton tehosta, 
totesi Markus Korpilahden rallin jälkeen.

F-Cupin kilpailut Markuksella sekä Tap-
salla jatkuvat Raisio rallilla 28.5. Sitä en-
nen Markus ajaa 0-autokeikan Rengas 
Turku-rallissa Salossa, johon kartturiksi 
lähtee allekirjoittanut. Ennen F-cupin jat-
koa on tarkoitus ajaa paljon testiä, jotta 
BMW alkaa istua Volvon tapaan Markuk-
sen käteen.

Kirjoittanut: Tero Nättiaho

Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

Autolasien
ykkönen

Perämiehenkatu 20, 24100 Salo 
040 706 2369 040 732 0967

SERTIFIOITU AUTOLASILIIKE
• Kaikki merkit ja mallit • Koulutetut asentajat 

• Takuu lasille ja työlle 
• Vakuutusyhtiöiden hyväksymä

WWW.SALONTUULILASIMYYNTI.FI
myynti@salontuulilasimyynti.fi 

Meriniityn Automaalaamo
Vakuutusyhtiöiden hyväksymä kolarikorjaamo ja tuulilasiliike.  
Maalaustoimintaa jo vuodesta 1989 ja tuulilaseja vuodesta 2000.

Avoinna 
ma-pe klo 8-17, juhannuksesta syyskuun alkuun klo 8-16

MEILTÄ PILKINGTON OEM AUTOLASIT SALOSSA JO 21 VUOTTA.

Kolhuja autossa?
• Automaalaukset • Kolarikorjaukset 
• Puskuri- ja muovikorjaukset  
• Vakuutusyhtiöiden työt
jari.vuori@meriniitynautomaalaamo.fi
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TÄYSIN UUSI
ŠKODA FABIA

Aitous ei synny seuraamalla muita. Se syntyy erottumalla joukosta – olemalla oma itsensä.
Täysin uusi ŠKODA FABIA on varusteiltaan ja yksityis-kohdiltaan aidosti upea
ja juuri tähän hetkeen sopiva auto, joka antaa tilaa Sinulle.
Joten tartu rattiin, ota tila haltuun ja erotu sellaisena kuin olet.

Tervetuloa tutustumaan lähimmälle ŠKODA-jälleenmyyjällesi.

ŠKODA FABIA -mallisto alkaen 19 381,69 €

opimuksesta ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue lisää:

Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69
snt/min (alv. 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)Teemme kauppaa: ma–pe 10–18, la 10–15

SALO ŠKODA-myynti
puh. 020 777 2410
Valtatie 5

ŠKODA-huolto
puh. 020 777 2411
ma–pe 7.30–16.30
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PVM    OSAKILPAILU      JÄRJESTÄJÄ

22.5.2022  Urakointi Timo Koivunen JM  Someron UA
7.8.2022  Wallius JM        THU-Team
11.9.2022  Salo Jokkis       Salon UA
2.10.2022  Ässä JM XXXVII      Someron UA

 /somurakuppi

SOMURAN JM-MOOTTORIRADALLA
Salkolantie 571, 31470 Somerniemi
Liput 10€, alle 12v. ilmaiseksi. Lipun hinta sis. kahvin tai teen.

ETELÄISEN SUOMEN 
PARASTA JOKKISTA!

KUPIN VOITTAJALLE 1000€
2. sija 600€ | 3. sija 300€ | 4.- 6. sija 100€

VisitSalo.fi

#VisitSalo

Teijon kansallispuisto

Ruukkikylät

Salon tori

Salo IoT Campus

Wiurilan kartano
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pe 1.7.2022M8 & M8e 
SM III Salo

Radio-ohjattavien autojen 

        SM-osakilpailu

Kavilannummen pienoisautoradalla
Kavilannummentie 160, 24130 Salo

27

Digitaalisen autourheilun harjoitukset 
sunnuntaisin seuran toimistolla.

Tervetuloa 
tutustumaan!

Laitteisto mahdollista vuokrata tilaisuuksiin, 
lisätietoja: pekka.neffling@gmail.com
Katso lisää: www.salonua.fi
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